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Od rczu na wstgpre nale2y podkreSli(, 2e praca leZy

w

gl<iwnym nurcie badan
wielce uZytecznego uzupelnienia tego nufiu

socjofizyki, dostarczajEc koniecznego i
dzigki z,asadmczemu r<tzr62menru
antykonform izmu i niezaleZno c i.

dwoch typ6w nonkonformrzmu\

tzn.

S

Autor badaL szerok4 klasg binarnych mikroskopowych modeli dynamiki opinii pod
k4tern zmrany ich makroskopowych wlasno6ci wywolanych zaburzeniamr na
poziomie mikroskopowym, czylibadaljak te zmiany przenoszE sig z poziomu mikro
na poziorn makro. M6wi4c o wtasnoSciach makroskopowych ma sig tutaj na mySli

przede wszystkim wlasno6ci r6wnowagowych diagram6w

fazowych
,,produkowanych" przez te modele. Wspomniane powyhej zaburzenia dotyczq dw6ch
roinych, powszechnie wykorzystywanych typ6w nonkonformizmu:
antykonformizmu i niezalezno5ci. Co wigcej, Autor zaproponowal wlasny
uogolniony rnodel q-r-w-wyborcy, kt6ry w szczegtllnych przypadkach przeohodzi w
popularny model Sznajd6w oraz rozwinigte takle przez Autora w rozprawie modele
q- oraz q-r-wyborcy. Model q-r-w-wyborcy rozwinigty zostal na bazie grafu
zupelnego dobrze oddaj4cego dynarnikg malych grup spoiecznyoh, pozwalq4c przy

tym na uzyskiwanie rozwiqzan w postaci analrtycznej. Autor wykazal, 2e

wspomniane dwa typy nonkonformizmu prowadzq d<t jakoSciowo, istotnie roanych
zachowan na co dotychczas nie zwr6cono uwagi. W tym kontekScie zakluczowy dla
zroz,umrenia glownych idei rozprary uwalam rys. 6.2, gdzie znakomicie wida6 w
ramach modelu c1-wyborcy, rra. poziomie r6wnowagowych diagram6w fazowych,
iloSciowe i jako6ciowe r6znice pomigdzy modelem I (z anlykonformizmem jako
zaburzentem) a modelem 2 (z mezaIelnoSci4). Ogtilnie m6wi4c, osi4gnigcie

przedstawionej rni do recenfr rozprary polega wtaSnie na uzyskaniu i
przedyskutowaniu istotnych r6Znic wywolanych tymi dwoma rodzajami
nonkonformizmu - tego wla(nie brakowato w dotychczasowej literaturze przedmiotu.
Narzgdzia badawcze jakie Autor wykorzystywal zostaly fiak rnozna byto oczekiwa6)
dostarczone przez fizyl<g statyslycznq; s4 to m. in. teoria pola Sredniego, teoria

lancuch6w Markowa czy teoria ci4glych przemian fazowych Landaua. Trzeba
podkreSlic taz jeszcze, 2e przedstawiona mi do oceny K)zprawa IeZy w gl6wnym,
wci42 bardzo aktualnym nurcie tematyk soojofizyki, gdyZ dynamika opinii
spolecznych jest jej kanonicznym obszarem. Autor zaznaczyl w swojej rozprawte,2e
do opisu zaohowania ukiad6w spolecznych wystarczaj4 modele nisko-parametryczne.
lJwalam tr> za wiclce obiecuj4cq i optymrstyozn1 z poznawezego i aplikacyjnego
punktu widzema sugestig wyrnagaj4c4, jak sam Autor zauwaZa. porclwnaniaz danymi
empirycznymi, kt6re molna by uzyskiwa6 w przyszlolai z internetowych portali
spoleczno$ciowych, co wydaje sig wielce obiecuj4c4 mozliwoSci4 weryfikowania
modeli socj ofizyc zny ah.
I{ozpr:awa opiera sig w znacznej mrerze natrzech publikacjach [10-13], w wiod4cych
czasopismach migdzynarodowych, kt6rych mgr Piotr Nyczka jest gl6wnym autorem.
Struktura pracy jest przejrzysta: dwa pierwsze rozdzialy maiq charakter wstgpny,

3 i 5 opisuje walne

rnodele socjologiczne - zwlaszcza rozdz. 5, kt6ry
systernatycznre, interesuj4co i jasno przedstawia model Sznajd6w.I\ozdz. 4 zawtera
wprowadzenre do badah wlasnych a doktadniej rzecz bior4c poSwigcony jest
precyzyjnej i obrazowej definicji pojgi antykonformizmu (a w tyrr konformizmu) i
ntezaleanoloi. Muszg przyznac, 2e rozprawa lna ogromny walor dydaktyczny.
I{ozdzialy do 5 wl4cznie (wietnie nadajq sig jako material dydal<tyczny dla
studcnt6w uczQszcz'aJ'4cych na wyklad specjalistyczny z socjt>fizyki. Ze wzglgdu na
nadzwyczal przystgpny spos6b prezentacji, podobnre rzecz sig ma z pozostalymt
rozdzialami 6 - 9 rozprary pomimo, 2e dotyczq one przede wszystkim badan
wlasnych Autora. I\ozdz. 6 zawrera dwie kluczowe dla calej rozpraw modyfikacje
rnodelu Sznajdow: 1) polegaJEcE na uzrniennieniu liczebno6ci grupy q (dotychczas
q:2) oddzialujqcej bezpo6rednio na agenta (nota bene zabraklo tutaj walnego slowa
'bezpo6rednio') i 2) uwzglgdniaj4cE dwa typy (a nie jeden - antykonformizm - jak
dotychczas) nonkonformizmu (zaburzenia), czyli antykonformrzm t mezaleZnoSt.
Przy czym nalely pamigtai, 2e brane pod uwagg s? trzy rodzaje oddzialywan oproez dw<ich uwzglgdniaj4cych wymiennie powyzsze zaburzenia takle (w obu
przypadkach) konformizm - model 1 i model 2. Nalezy podkre6lic,2e dIa obu modeli
poszukiwane byly tylko rozwiEzania stacjonarne (de facto r6wnowagowe) dla
uklad6w skoflczonych i nieskofczonych. Dla obu modeli roZmE sig one wyrainte przedstawiono to narys. 6.2 daj4c kluczowy ilo(ciowy, Scisly obraz wspomnianego
na wstgpie rozroLnienia m. in. na poziomie diagram6w fazowych stanowi4cych tutaj
z,asadntazy obszar badah wspomnianych r62nic. W tym kontekScie pojawia sig
pytanie o istnienie modelu hybrydowego, czyli o mozliwori6 wsp6listnienia
anlykonformizmu r mezaleZno(ci i uzyskanrc rozwrEzah anahtycznyahprowadzEcych

rozdz.

do rownowagowych diagram6w fazowych.

Dokladniej rzeaz bior4c, celem rozprary bylo znalezienie takich klas modeli
mikroskopowego propagowania sig opinii, kt6ry pozwolitby na optymalne zbadame
skutk6w roZmc pomigdzy r<':l'4 mezaleznoSci a rol4 antykonformizmu na poziomie
ci4glych i nieci4glych przemian fazowych dla uklad6w skoriczonych i
nieskofczonych. I'ego typu bardzo waZna analiza nie byta dt>tychczas prowadzona -

nale?y vqrrazic uznanie, ze Autor podi4l sig tego niebanalnego zadania. Poziorr
zaburzema byt tutaj sparametryzowany i w zaleznoSoi od wartoSci parametr6w
kontrolnych mozna byto uzyskac roZne rodzaje przemran np. nawet pomigdzy stanem
metastabiinym i stabilnym. Autorowi udato sig wydobyi i zinterpretowai w jasny
spos6b roZne przemiany fazowe co zostalo przedstawione w zbiorczej tabeli 9.1
(rctzdz. 9). Moim zdaniem, szczegolnie groLne dla Zycia spolecznego s4 nieciqgle
(skokowe) przemrany fazowe, gdzie w obszarze przemiany nawet niewielka zmiana
parametru kontrolnego prowadzi do przejlcia ukladu do zupelnie innej fazy.
Interesuj4cym wnioskiem w tym kontek(cie mohe by" stwierdzenie Autora, 2e
niezale2no$6 moze byd bardziej wywrotowa niz nonkonformizrn - byi mole tutal
wlaSnie fiak zauwa2a Autor) tkwi ptzyczyna dla kttlrej dyktatury takbardzo obawiaj4
sig jednostek niezaleznych. Oczywi6cie, stwierdzeme to jest ograniczone do Sci6le
okreSlonych warunk6w (grupa wplywu wigksza od 5 os6b oraz warto6ci parametr6w
r i clzbhhone).

Obok roz,wrqzah o charakterze numeryczflyffi, Autor zaproponowal

skuteczne
podejScie anahlyczne
zarciwno Scisle
teZ (pouczaj4ce) Sredniopolowe
'I'o
(landauowskie).
wla6nie rozwi'4zania anahtyozne (chociaZ wymagaj4ce
rozwrqzania r6wnania przestgpnego przy odwracaniu niekttirych zalelnoSci) s4 tak
cennym osi4gnigciem niniej szej rczprawy. Przy okazji mam pytanie: gdzie dokladnie
na rys. 6.3 powinien znajdowad sig punkt pz*? Ogolniej m6wi4c, naniesienie
punkt6w typu
na diagramy fazowe utatwiloby Czytelnikowi korzystanie z

-

jak

p*

rozprawy. Wydaje mi sig, 2e na str. 68 magnetyzacja m powinna
znak - a nie jak jest teraz *'/

rriei w liczniku

Muszg podkreSlic, 2e wielkie wra2enie zrobrly na mnie proste ale prowadz1ce do
nadzwyczaj bogatych rezultat6w uog6lnienia modelu q-wyborcy, czyli modele q-rwyborcy oraz q-r-w-wyborcy przedstawiclne w rozdzialach 7 i B, gdzie parametr r
okreSla minimaln4 wigkszoS6 progowa, potrzebn4 do pojawienia sig wplywu danej
grupy na wyborcg i analogicznie parametr w minimalnq hczebno6i grupy (tal<ze
wielkoS6 progow4) potrzebn1 do uruchomienia antykonformizmu. Zatem, oba
nrodele maj4 oharakter progowy a wigc bliski rzeczywLstemu zachowaniu
uczestnik6w Zycia spolecznego (czlonk<iw badanej spolecznoSci). W tym kontekScie
nacTzwyczaj walne i wymowne sQ diagramy fazowe wraz z zalelnolciamt
towarzysz4cyrni (takirni jak np. zaleZno1(, polozenia punktu krytycznego od
parametr6w q i r) przedstawione na rysunkach 7 .3 - 7 .10. Z drugiej strony rnodel q-

r-w-wyborcy wydaje sig by6 nawet za bogaty gdyz dr>puszcza takie wartoSci
parametr6w dla ktorych diagramy fazowe nie maj4 sensu socjofizycznego (patrz rys.
83)
Ie1elt chodzi o dalsze uwagi krytyczne to mam ich kilka, zar6wno o charakterze
merytorycznym, dornagaj4cym sig wyjaSnienia lub glgbszego ujgcia jak teL
technicznym. Na przyklad, nie jest jasne stwierdzenie m6wi4ce, 2e niskoparametryczny opis kloci sig z mozliwo6ci4 przeprowadzania wiarygodnego
prognozowania. Czy chodzi tutaj zar6wn<l o prognozy kr6tko- jak i dlugookresowe?

Moze przynajrnniej w przypadku prognozy kr6tkoterminowej wlaSciwa kalibracja
parametr6w pozwolitaby na niE'/ Ponadto, podpisy pod rysunkami s4 lakoniczne co
slwarza niepotrzebny niedosyt (wymagajE nieco uciEZIiwego poszukiwania w tek6cie
odpowiedniego akapitu). Co wigcej, osie pionowe na rysunkach 5.3, 6.2 i 6.3
powinny miec oznaczenLe c.q a nie c jak dotychczas. Kolejne, drobne uwagi
krytyczne to np. wolalbym u2ywac terminu 'przemiany fazowe' a nie 'przej6cia
fazowe' a w pierwszyln wierszu pod wzorem (6.20) na str. 62 slowa 'odwracaj4c'
zamtast 'obracaj4o' jak jest dotychczas. OdradzaLbym takle Autorowi uZywania
przysl6wk6w w kontek6cie typu 'Model Sznajd6w byl bardzo prostym
przypadl<iem ... '. Wolatbym tez u2ywa6 slowa 'przypadek' a nie 'wypadek'. Muszg
zwroci(, uwagg na brak precyzji na rys. 6.7 a mianowicie, dla modelu 2 powinno sig
umiescic przy strzalkach dodatkowo Itczby % wskazuj4ce z jakim
prawdopodobienstwem wybierany jest l<a2dy ze stan6w mezaleZnych (po wybraniu
modu 'niezale2,no66'). 'I'e uwagi krytycz,ne w niczym nie obni2,a14 mojej bardzo
wysokiej oceny niniejszej - po?ytecznej z podstawowego i aplikacyjnego punktu
widzenia, rozprawy. Autor jawi sig w niej jako dqrzaly badacz bardzo dobrze

przygotowany

do anahz typu

interdy s cyp I inarym, zar 6w nr na

socjofizycznego

p o ziom

a wigc o

charal<Ierze

ie numery czny m j ak i anal ity cznym.

IJwalam, ze wszystkie cele jakie postawil sobie w rozprawie Autor lak tez tezy
rozprary zostaly osi4gnigte i udowodnione. Co wigcej, praca ma takhe walor
edukacyjny - walne modele socjofizykr zctstaly na tyle przystgpnie opisane, 2e
znakomicte nadaj4 sig dla student6w studi6w magisterskich a miejscami nawet
li cencj

ackich zatntere s owanych t4 tematykq.

Marn pelne przelconanie, 2e przedstawiona mi do oceny rezprawa doktorska mgr
Piotra Nyczki z wielkim powodzeniem spelnia wyrnagania stawiane tego typu
praoom przez Ustawg. 7, przylemnoSci4 wnoszg wigc o dopuszczenie mgr Piotra
Nyczki do dalszych etap6w przewodu doktorskiego. Co wigcej, stawiam tal<2e
wniosek <-t wyr62nienie te1 rozprawy doktorskiej.

